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DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ  

Kıtalar arasında bölgesel bir merkez olan ve Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun 

geçiş koridoru üzerinde yer alan Türkiye dünyanın en önemli lojistik üslerinden biri olabilecek 

konumdadır. Ülkemiz doğu-batı ve kuzey-güney ticareti için büyük önemi haiz olan Akdeniz 

Bölgesi ile doğal bir bağlantı noktası oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, sektördeki küresel 

gelişmelerden en çok ekonomik fayda sağlayacak ülkeler arasında yer almaktadır. Doğu-batı 

ve kuzey-güney ekseninde Türkiye’den geçen taşıma koridorları üzerinde, lojistik hizmetlerin 

birleştirilmesi, ölçeklerin büyümesi ve intermodal taşıma için aktarma merkezleri 

oluşturulması Türkiye’nin küresel hedefleri arasındadır. 

Ülkemizde lojistik sektörünün geliştirilmesi adına çok önemli projeler hayata 

geçirilmiştir ve bu alanda çalışmalar sürdürülmektedir. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Bakü-

Tiflis Kars gibi altyapı yatırımları, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ve Türkiye Lojistik Master 

Planı çalışmaları, demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması kapsamında sürdürülen çalışmalar gibi gelişmeler gerek ulusal gerekse uluslararası 

taşımacılık faaliyetleri üzerinde kolaylaştırıcı rol oynayacak etkenlerdir.   

Son 18 yılda yaklaşık 150 milyar Dolar tutarındaki ulaştırma-altyapı yatırım ve 

harcamalarının temel hedefi Türkiye’yi lojistik bir üs haline getirmek ve Asya ile Avrupa 

arasında hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlamaktır.  

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
* Boru hattı, posta ile yapılan taşımalar, elektrik enerjisi iletimi ve kendinden hareketli araçları 
kapsamaktadır. 

 

Dış ticaret verilerimiz taşımacılık modları itibariyle değerlendirildiğinde, 2020 yılında 

ihraç taşımalarının ilk sırasında denizyolunun yer aldığı görülmektedir. 169,5 milyar dolarlık 

ihracatımızın % 59,6’sı denizyolu ile taşınmaktadır. İkinci sırada % 31,2 ile karayolu modu, 

üçüncü sırada ise % 7,5 ile havayolu bulunmaktadır.  

İthalatımızda da denizyolu taşımacılığının ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 2020 yılı 

itibariyle 219,5 milyar dolarlık ithalatımızın 114 milyar Dolarlık kısmı yani %52,3’ü denizyolu ile 
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taşınmaktadır. İthalatımızda % 19’luk pay ile karayolu ikinci sırada, %17,9’luk pay ile de 

havayolu üçüncü sırada yer almaktadır. 

İhracat taşımalarının % 0,8’i, ithalat taşımalarının ise %1’i demiryolu ile 

gerçekleştirilmektedir. Demiryolu modunun genel içindeki payının son yıllarda arttığı 

görülmektedir ancak halen beklenen seviyenin altındadır.  
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DIŞ TİCARETTE DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI 

Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile 
taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. 
 

Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi konumu nedeniyle; Cebelitarık Boğazı 
ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusuna, Türk Boğazlarının 
Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla Avrasya ve Uzakdoğu’ya uzanan bir ulaşım ağının odak 
noktasındadır. Bu durum kabotaj, uluslararası ve transit taşımacılık yönünden ülkemizin 
önemini belirtmektedir. 
 

Denizyolu eşya taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gerek hacim 
gerekse taşınan eşyanın değeri açısından en yüksek paya sahip taşımacılık türüdür. 
Bakanlığımız istatistiklerine göre, 2020 yılında ihracatın %59,6’sı, ithalatın ise yüzde 52,3’ü 
denizyoluyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
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Ülkemizde yer alan limanlar dış ticaretimizin etkinliği açısından büyük önem arz 
etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre ülkemiz limanlarında elleçlenen yük 
miktarları ve elleçlemesi gerçekleştirilen konteyner istatistikleri aşağıdaki tablolarda 
gösterilmektedir.  

 

LİMAN BAŞKANLIKLARINA GÖRE ELLEÇLENEN KONTEYNER İSTATİSTİKLERİ (2019) 

LİMAN BAŞKANLIĞI ADET TEU TON 

AMBARLI 1.934.980 3.104.882 30.967.134 

MERSİN 1.156.424 1.854.312 21.267.163 

KOCAELİ 1.083.759 1.715.193 16.854.346 

TEKİRDAĞ 964.233 1.413.962 15.526.288 

ALİAĞA 759.706 1.132.480 10.325.286 

GEMLİK 557.549 861.657 8.015.423 

İSKENDERUN 416.101 680.120 6.984.780 

İZMİR 373.895 541.679 5.311.298 

ANTALYA 138.491 150.678 2.165.689 

SAMSUN 45.709 67.426 706.465 

İSTANBUL 27.683 43.237 274.711 

BANDIRMA 17.488 18.220 251.641 

TRABZON 4.645 5.783 94.450 

MARMARA ADASI 1.319 1.319 17.521 

KARABİGA 394 466 5.368 

KARASU 18 41 229 

YALOVA 187 375 195 

İĞNEADA 7 7 23 

TOPLAM 7.482.588 11.591.838 118.768.010 
     Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
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DIŞ TİCARETTE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 

Karayolu taşımacılığı ülkemizde hem yurt içi hem de yurt dışında halen yoğun olarak 

kullanılan bir taşıma modudur ve ihracatçılarımız tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 

Elbette bunda ülkemizin sahip olduğu yüksek taşıma kapasitesine bağlı olarak arz-talep 

dengesinin arz lehine bozulmuş olmasının etkisi yüksektir. Özellikle yurt içi taşımalarında 

karayolunun tercih edilmesinde diğer taşıma modlarına kıyasla daha gelişmiş bir karayolu 

ağının bulunması, aktarma yapılmadan tüm taşımanın yapılabilmesi ve ülkedeki gelişmiş araç 

filosu temel sebepler olarak sayılabilir. 

Dış ticaret açısından karayolu modu ülkemizin sahip olduğu özel konumu, uluslararası 

karayolu güzergâhları bakımından önemli koridorların üzerinde yer alması ve kıtalar arası 

önemli bir kavşak noktasında bulunması nedeniyle hem doğu-batı ekseninde hem de sayısı her 

geçen gün artan limanlar sayesinde kuzey-güney ekseninde önemini korumaktadır.  

Uluslararası karayolu taşımacılığında Türkiye’nin kara sınırı bulunan Bulgaristan 

(Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy), Gürcistan (Sarp, Türkgözü, ve Aktaş), Irak (Habur ve 

Üzümlü), İran (Gürbulak, Kapıköy ve Esendere), Nahçıvan (Dilucu), Suriye (Karkamış, Cilvegözü, 

Öncüpınar, Nusaybin ve Akçakale) ve Yunanistan (Pazarkule ve İpsala) bağlantıları 

bulunmaktadır. Siyasi ve güvenliğe ilişkin sebeplerden dolayı Ermenistan (Akyaka, Alican) ve 

bazı Suriye karayolu sınır kapıları (Yayladağ, Mürşitpınar vd.) fiilen kullanılmamaktadır.  

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 

 



   

6 

 

2020 yılı itibariyle karayolu ile en fazla ihraç taşıması Habur’dan gerçekleştirilmektedir. 

2020 yılında Habur’dan toplam 476 bin 765 araç geçiş yapmıştır. Bunun 472 bin 817’si Türk 

araçlar; 3.948’i ise yabancı araçlardır. 

İkinci olarak karayolu ile en fazla ihraç taşıması Kapıkule’den yapılmıştır. 2020 yılında 

Kapıkule’den yapılan ihraç taşıması 343.099 araçtır. Bunun 222 bin 369 adedi Türk plakalı; 120 

bin 730 adedi ise yabancı plakalı araçlardan oluşmaktadır. 

Üçüncü olarak karayolu ile en fazla ihraç taşıması Sarp Sınır Kapısından yapılmıştır.  

2020 yılında Sarp Sınır Kapısından 151 bin 812 adet araç ihraç taşıması yapmıştır. Bunun 

90.511 adedi Türk plakalı; 61.301 adedi ise yabancı plakalı araçlarla gerçekleştirilmiştir.  
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RO-RO TAŞIMACILIĞI 

Ro-Ro taşımacılığı, karayolunda taşıma yapan araçların, yolculuğun bir bölümünü gemiyle 
yapmalarına imkân verir. Tekerlekli araçların, Ro-Ro taşımacılığını tercih etmelerinin birçok 
nedeni bulunmaktadır;  
 

 Ro-Ro taşımacılığı süre olarak uzun olsa da maliyet açısından ucuzdur, 
 Güvenlidir, 
 Farklı ülkelerdeki geçiş belgesi ve trafik sorunlarından kurtulmayı sağlar, 
 Şoförlerin yurtdışında kalış süresini kısaltır, 
 Vize sorunlarını en aza indirir. 

 
Ro-Ro taşımacılığı, taşımacılık sistemleri içerisinde çoklu ulaştırma, yakın yol denizyolu 

taşımacılığı, uzak yol denizyolu taşımacılığı ve tarifeli denizyolu taşımacılığı kapsamında 
değerlendirilmektedir. Dünyada pek çok farklı coğrafyada ülkelerarası, şehirlerarası, kıtalar 
arası denizyolu ve iç suyolu taşımacılığında uzun yıllardır etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır.  
 

Ro-Ro, özellikle kıtalar arası denizyolu taşımacılığında bitmiş ürün olarak otomotiv 
sektörüne ait ticari ürünlerden araba, kamyon ve benzeri ürünlerin üretim merkezlerinden 
tüketim merkezlerine olan taşımalarında tek ulaştırma modu olarak değerlendirilmektedir.  
 

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirilen yakın yol denizyolu 
taşımacılığı sıklıkla tercih edilmekte ve yasal ve politik olarak desteklenmektedir. Yakın yol 
denizyolu taşımacılığı, Avrupa Birliği ülkeleri arasında her geçen yıl daha fazla tercih 
edilmektedir.  
 

Diğer taraftan, 8.400 km’den fazla kıyı şeridiyle üç tarafı denizlerle çevrili olan 
Türkiye’nin küresel taşımacılık faaliyetlerinin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği deniz 
taşımacılığı alanında avantajlı bir konumda olduğu da bir gerçektir. 
 

Kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türü olan Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin 
coğrafi konumunun avantajıyla karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları 
ve güzergâhlar sunmaktadır.  
 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirilen yakın yol denizyolu taşımacılığı ve Ro-
Ro taşımacılığında Akdeniz’in en çok taşımacılık yapılan deniz olduğu görülmektedir ve 
Türkiye’nin de bu denizdeki İtalya-Türkiye Ro-Ro hattının en yoğun hat olduğu bilinmektedir.  
 
Ro-Ro Limanlarımız 

 Çeşme Limanı  Mersin Limanı 
 Samsun Limanı   İskenderun Limanı 
 Ambarlı Limanı  Zonguldak Limanı 
 Haydarpaşa Limanı  Taşucu Limanı 
 Trabzon Limanı  Tekirdağ Limanı 
 Pendik Limanı  Tuzla Limanı 
 Derince Limanı  
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YURTDIŞI BAĞLANTILI DÜZENLİ HATLARA UĞRAYAN RO-RO GEMİLERİYLE TAŞINAN 
TIR/TREYLER/VAGON İSTATİSTİKLERİ (2019 YILSONU-ADET) 

  HATLAR GELEN ARAC GİDEN ARAC TOPLAM ARAÇ 

A
V

R
U

P
A

 

TUZLA(PENDİK) - TRIESTE 94.296 77.639 171.935 

ÇEŞME - TRIESTE 28.148 30.121 58.269 

TUZLA(PENDİK) - TOULON 35.009 28.633 63.642 

MERSİN - TRIESTE 18.113 16.617 34.730 

YALOVA-LAVRIO - TRIESTE 13.585 23.616 37.201 

AMBARLI - TRIESTE 2.543 17.081 19.624 

ÇEŞME - SETE 5.855 7.100 12.955 

TUZLA(PENDİK) - SETE 6.447 4.585 11.032 

YALOVA-SETE 13.620 9.365 22.985 

YALOVA-BARİ 464 2.921 3.385 

TUZLA(PENDİK) - BARİ 372 2.106 2.478 

TUZLA(PENDİK) - PATRAS 10.633 1.480 12.113 

ÇEŞME - SAKIZ ADASI 250 841 1.091 

İZMİT- ZEEBRUGGE 0 846 846 

TOPLAM 229.335 222.951 452.286 

K
A

R
A

D
EN

İZ 

SAMSUN - TUAPSE 626 31.839 32.465 

ZONGULDAK - 
CHORNOMORSK  7.118 5.964 13.082 

HAYDARPAŞA - 
CHORNOMORSK  3.839 5.744 9.583 

SAMSUN - NOVOROSSİYSK 252 7.876 8.128 

KARASU - CHORNOMORSK  3.600 4.775 8.375 

TOPLAM 15.435 56.198 71.633 

A
K

D
EN

İZ 

MERSİN - GAZİMAĞUSA 10.183 19.921 30.104 

TAŞUCU - GİRNE 9.512 10.574 20.086 

TAŞUCU - TRİPOLİ 6.014 5.967 11.981 

MERSİN - HAYFA 1.742 1.908 3.650 

İSKENDERUN - DUBA 1.395 1.404 2.799 

MERSİN- DAR ES SALAAM 0 524 524 

TOPLAM 28.846 40.298 69.144 

DİĞER 1.500 2.253 3.753 

GENEL TOPLAM 275.116 321.700 596.816 
Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

 

 

  



   

9 

 

DIŞ TİCARETTE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 

Havayolu taşımacılığı, son dönemlerde hızlı ve güvenilir olması nedeniyle tercih 

edilmeye başlanan ve büyük bir ivme ile büyüyen ulaştırma biçimlerinin başında yer 

almaktadır. Havayolu taşımacılığı son on yıllık süreçte tüm dünyada en hızlı gelişim gösteren 

ulaşım türüdür.  

Küreselleşmenin getirdiği hızlılık zorunluluğu, coğrafi konumlar dolayısıyla ulaştırma 

yollarının giderek zorlaşması havayolu taşımacılığının bu şekilde gelişmesinin en önemli 

nedenleri arasında sayılmaktadır.  

Havayolu taşımacılığı birim taşımacılık maliyetlerinin en yüksek düzeyde yapıldığı 

taşımacılık türüdür fakat bu olumsuz özelliğine rağmen, günümüzde yaşanan uluslararası 

rekabet ve küresel pandemi süreci bu türün gelişmesini hızlandırmakta; modern hava 

limanları, son teknoloji ürünü araçlar, geliştirilmiş kapasiteler, ileri depolama sistemlerinin 

varlığı havayolu taşımacılığının yaygın bir biçimde kullanılmasına olanak tanımaktadır. 

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile müşterilerin daha hızlı ve güvenilir teslimat 

beklentileri raf ömrü kısa olan ürünlerin hava yoluna yönelmelerine, yük ve acil trafik alanında 

rekabetin artmasını ve hava kargonun gelişmesini sağlamıştır.  

  

TÜRKİYE GENELİ HAVALİMANLARI UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ İSTATİSTİKLERİ  

YILLAR 2017 2018 2019 2020 
2020/2019 
Değişim (%) 

Son 10 Yılda 
Ortalama 

Yıllık Değişim 

Yük Trafiği                                                  
(Ton) 

3.481.211   3.855.231   4.090.168   2.403.959 -41,2% %0,7 

    - İç Hat 884.811   886.025   833.768   502.265   -39,8% -2,3% 

    - Dış Hat 2.596.400   2.969.206   3.256.399   1.901.694   -41,6% 1,7% 

Kargo Trafiği                             1.256.224   1.388.623   1.522.404   1.324.310   -13,0% 9,5% 

    - İç Hat 75.254   52.807   65.667   62.589   -4,7% -2,2% 

    - Dış Hat 1.180.969   1.335.815   1.456.737   1.261.722   -13,4% 10,6% 

Kaynak: DHMİ 

Ülkemizde de hava kargo taşımacılığı önemli ölçüde artmıştır. Son 10 yılda yük trafiği 

%102,4 artış gösterirken kargo trafiği yüzde 181,2 oranında artış göstermiştir. 2019 yılında dış 

hat yük trafiği 3,25 milyon ton seviyesinde, kargo trafiği ise 1,45 milyon ton seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Ancak küresel pandeminin etkisiyle dış hat yükü %41 azalış göstererek 1,9 

milyon ton seviyesine inmiştir. Dış hat kargo yükü de %13 azalış göstererek 1,2 milyon ton 

seviyesine inmiştir. Pandemi sonrası dönemde yeniden ciddi bir yükseliş öngörülmektedir.  

SHGM verilerine göre 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de yolcu ve kargo taşımacılığı 

yapan 10 havayolu şirketinin toplam 554 adet uçağının 523’ü yolcu, 31 adedi ise kargo 

uçağıdır. 31 kargo uçağına ait toplam kargo kapasitesi 2.194.450 kilogramdır.  
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Havayolu ile ihracatımızda değer bazında ilk beş ülke BAE, ABD, İngiltere, Irak ve 

Almanya’dır.  

Havayolu ile İthalatta ise değer bazında ilk beş ülke sırasıyla BAE, ABD, Çin, Almanya ve 

Irak’tır.  

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
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DIŞ TİCARETTE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 

Dünya genelinde karayolu taşımacılığının doyum noktasına ulaşması ve çevre 

duyarlığının artmasıyla, son 20 yılda demiryolu taşımacılığında daha fazla önem verilmeye 

başlanmıştır. Ulaşım türleri içinde demiryolu; trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi 

temel sorunlara alternatif çözüm önerileri getiren tek ulaşım türüdür. Karayoluna göre 

demiryolu ile daha az enerji harcanarak daha fazla yük ve yolcu taşınabilmektedir. Bu sayede 

atmosfere daha az sera gazı salınımı yapılmaktadır.  

 

 
Komşu Ülkeler ile Demiryolu Bağlantıları 
 

  Azerbaycan - doğrudan bağlantı yok - değişik ray açıklığı (standart vs sovyet) 
o Gürcistan üstünden aktarma inşa halinde 

  Bulgaristan - açık - aynı ray açıklığı 
  Ermenistan - 1993'ten beri kapalı 

  Gürcistan - inşa halinde - değişik ray açıklığı (Standart vs Sovyet) 

  Irak - doğrudan bağlantı yok, Suriye üzerinden - aynı ray açıklığı 
  İran - Van üzerinden - aynı ray açıklığı 

  Suriye - kapalı - aynı ray açıklığı 

  Yunanistan - açık - aynı ray açıklığı 
 

 
 
 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrcistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrcistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
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Demiryolu Bağlantılı Gümrük Sınır Kapıları ve Limanlar  
 
Ülkemiz ile komşu ülkeleri birbirine bağlayan sınır istasyonları aşağıda sunulmaktadır;  

 
 Suriye : Nusaybin, Islahiye, Çobanbey  
 Yunanistan : Uzunköprü  
 Bulgaristan : Kapıkule  
 İran : Kapıköy  
 Ermenistan : Doğukapı  

 
Doğukapı sınır kapısı, Ermenistan ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle, Nusaybin, İslahiye 

ve Çobanbey sınır kapıları ise Suriye’de yaşanılan iç savaş nedeniyle kapalı durumdadır.  
 

11 adet limana demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. (Haydarpaşa, Derince, İzmir, 
Bandırma, Mersin, Samsun, İskenderun, Tekirdağ, Zonguldak, Yılport ve Evyap) 
 

Ülkemizin demiryolu ile uluslararası taşımalarında son yıllarda artış kaydedilmiştir. 
Türkiye-Avrupa, Türkiye-Orta Doğu, Türkiye- Orta Asya ülkeleri arasında karşılıklı blok yük 
trenler çalıştırılmaktadır.  
 

Avrupa-Asya arasındaki transit koridorlar içerisinde yer alan Güney Trans Asya 
Demiryolu Hattının gelişimine önemli katkı sağlayacak olan “Pakistan-İran-Türkiye Demiryolu 
Hattı” ile Pakistan’ın ve Hindistan’ın Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Çin bağlantısı 
sağlanmıştır.  

 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Marmaray Tüp Geçiti ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

aracılığı ile Türkiye üzerinden doğu-batı eksenli demiryolu taşımacılığının kesintisiz olarak 
yapılabilmesi ile Kuşak ve Yol girişiminin hedefi olan 75 milyar Dolarlık yük hacminden Türkiye 
daha fazla pay alabilecektir. Böylece Türkiye’nin uluslararası demiryolu koridorlarındaki yük 
payı artış gösterecek ve doğu-batı eksenli demiryolu taşımacılığının yanı sıra intermodal 
taşımacılığın geliştirilmesi ile liman ve karayolları bağlantıları uluslararası demiryolu yük 
hareketleri için Türkiye’nin konumunu güçlendirecektir. 

 
Demiryolu taşımacılığında son dönemdeki en önemli gelişme 2013 yılında yürürlüğe 

giren 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun’dur. 
Söz konusu kanun çerçevesinde TCDD altyapı sağlayıcı kuruluş olarak konumlanmakta olup 
özel sektör tren işletmecisi olarak faaliyet gösterebilmektedir. 
 

Son 10 yıllık döneme bakıldığında Türkiye’nin dış ticaretinde demiryolu taşımacılığının 
değer bazında payı diğer tüm taşıma modlarının payından düşüktür. 
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DIŞ TİCARETTE DEMİRYOLUNUN PAYI 

Yıl      İhracat İthalat 

2009 0,91% 1,43% 

2010 0,88% 1,55% 

2011 0,93% 1,57% 

2012 0,67% 1,21% 

2013 0.64% 0,83% 

2014 0.59% 0.59% 

2015 0.56% 0.65% 

2016 0.45% 0.80% 

2017 0,44% 0,56% 

2018 0,44% 0,62% 

2019 0,54% 0,69% 

2020 0,8% 1,0% 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
 

Demiryolu ile ihracatımızda değer bazında ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İspanya, 
Hollanda, Slovakya ve Avusturya’dır.  

 
Demiryolu ile ithalatımızda değer bazında ilk 5 ülke ise sırasıyla Bulgaristan, Almanya, 

Çekya,  Polonya ve Avusturya’dır. 
 
 


